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MOLENSTICHTING OUDE HENGEL OOTMARSUM 
VERANTWOORDING 2020 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Naam:   Molenstichting Oude Hengel Ootmarsum 

RSIN/fiscaal nr: 858105573 

Contactgegevens: info@molenootmarsum.nl 

Contactadres:  Oldenzaalsestraat 24, 7631 CV Ootmarsum 

 

 

Inhoud:  Bestuurssamenstelling en namen bestuurders 

Doelstelling 

Beleidsplan 

   Beloningsbeleid 

   Verslag 2020 activiteiten 

   Financiële verantwoording met balans,  

staat van baten en lasten,  

toelichting op de balans en  

toelichting op de staat van baten en lasten. 

 
 
Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders.  
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie leden. In 2020 trad Peter Baanstra af 
als secretaris en is opgevolgd door Daniela Alting. 
 
Het bestuur is op 31 december 2020 als volgt samengesteld:  
 
Rob Barenbrug, voorzitter;  
Daniela Alting, secretaris;  
Wim Klaas, penningmeester;  
Hans Scheffer, lid. 
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Doelstelling. 
 
De Molenstichting Oude Hengel Ootmarsum (MOHO) heeft ten doel: het behoud van de  
molen te Ootmarsum aan de Oldenzaalsestraat (Molen van Oude Hengel) om de molen in 
stand te doen houden en een functie te laten vervullen als cultuur-historisch erfgoed, en 
voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
 
 
Beleidsplan 2021-2025. 
 
MOHO zal om haar doelstelling te realiseren zich actief opstellen naar de eigenaar, het 
Landschap Overijssel.   
MOHO streeft ernaar om formele en informele afspraken te maken met de eigenaar om de 
molen met enige regelmaat te laten draaien en om bezoekers te kunnen ontvangen.  
MOHO zal gevraagd en ongevraagd de eigenaar van advies voorzien om de molen veilig te 
laten draaien om zodoende haar status als kostbaar cultuurhistorisch en landschappelijk 
rijksmonument niet in gevaar te laten komen.  
MOHO zal zich beijveren een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de molen door 
openstelling van de molen, op een voor het publiek, vrijwilligers, molenaars en monument 
veilige wijze. 
MOHO tracht haar doelstelling te realiseren door het verwerven van de nodige financiële 
middelen voor restauratie en onderhoud, hetzij van sponsoren of donateurs, hetzij 
anderszins. 
MOHO tracht een verantwoorde inrichting van de omgeving van de molen te bevorderen. 
MOHO zal contacten onderhouden met andere instanties met gelijkgericht doel, met 
zusterorganisaties, het Gilde van Vrijwillige Molenaars, de Stichting Overijsselse Molens en 
De Hollandsche Molen. 
MOHO-molenaars, gekwalificeerd en gediplomeerd, zijn onze ‘eerstelijnsexperts’. Zij 
verhelpen kleine mankementen en zijn belast met klein dagelijks onderhoud. Sober en 
doelmatig onderhoud, vastgelegd in (voortschrijdende) meerjarenplannen die gestoeld zijn 
op geregeld onderzoek naar de onderhoudsstaat van de molen. 
MOHO voert een degelijk financieel beleid. Subsidies en andere inkomsten worden zoveel 
mogelijk besteed aan het onderhoud van de molens. Organisatiekosten worden zo laag 
mogelijk gehouden. Er zullen geen betaalde werknemers in dienst zijn. Wel competente 
vrijwilligers, die worden opgeleid en zo nodig worden bijgeschoold.  
 
 
Beloningenbeleid. 
 
De stichting is een vrijwilligersorganisatie en er worden geen beloningen gegeven voor de 
verrichte werkzaamheden.  
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Jaarverslag 2020 Molenstichting Oude Hengel Ootmarsum. 
 
 
Het jaar 2020 is getekend door de gevolgen die het Covid-19 virus voor de wereld heeft 
gehad en ook nu in 2021 is het eind van alle veranderingen nog niet in zicht. Veel 
zekerheden van weleer zijn er niet meer en wij moeten ons een weg zoeken in de nieuwe 
wereld. 
 
De molen van Oude Hengel is ook ten dele getroffen door de Covid-crisis. Vanaf maart is 
bezoek aan de molen eerst niet, daarna weer wel en aan het eind van het jaar weer niet 
mogelijk geweest. Er is ook minder en onregelmatiger gedraaid dan ons lief was. Er is 
aanzienlijk minder bezoek geweest dan in 2019, wat ook betekent, dat er minder meel 
verkocht is en de fooienpot matig gevuld werd.  De financiële consequenties zijn beperkt 
gebleven.  
 
Wat gelukkig wel afgerond werd is de eerste fase van het herstel. Met vertraging van een 
jaar hebben de mannen van molenmakerij Groot Wesseldijk eind mei hun werkzaamheden 
voltooid. Het resultaat mag er zijn. De buitenkant van de molen ziet er weer prachtig 
geschilderd uit. Het hekwerk, de windborden en de zeilen zijn alle gerepareerd. Ook binnen 
hebben diverse reparaties plaatsgevonden. Onder meer is het lopende werk in de kap goed 
op steek gezet. Kortom, de molen is een stuk veiliger en mooier dan een jaar geleden.  
 
Ook de overdracht van de molen is dit jaar afgerond. Met vertraging van een half jaar zijn de 
gemeente Dinkelland en het Landschap Overijssel er samen uitgekomen. Per 1 januari 2021 
is het Landschap de trotse bezitter van de molen geworden.  
 
Met het herstel en de overdracht zijn een aantal belangrijke doelstellingen van de stichting 
bereikt. Verder verval van de molen is voorkomen en de molen is van een goede toekomst 
verzekerd. Wij zijn blij, dat onze inspanningen vrucht hebben afgeworpen. 
 
In de komende jaren moet er nog veel gebeuren. Het lijkt erop, dat wij binnenkort weer op 
de wind kunnen gaan malen. Er zijn nog enkele kleine reparaties noodzakelijk. Verder herstel 
is dringend gewenst. Met name de houtvraat, de vochtigheid van de romp en de matige 
toestand van het dak baren ons zorgen. Ook staan sanitaire voorzieningen en een warm 
onderkomen in de winter op ons verlanglijstje.  
 
Met de nieuwe eigenaar zullen wij ons beraden over verdere invulling van de bezigheden in 
en om de molen. Wij zien vooral mogelijkheden op educatief gebied, samen met het 
Landschap en andere plaatselijke partijen.  
 
Afrondend kunnen wij vaststellen, dat het voor de molen Oude Hengel een goed jaar 
geweest is. Te weinig bezoek en draaiuren, maar meer bestendigheid en goede 
vooruitzichten. Hopelijk keren rust en regelmaat spoedig terug, zodat wij weer met plezier 
en onbezorgd op de molen kunnen werken en gasten kunnen ontvangen.  
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De hiernavolgende financiële verantwoording over 2020 is onderdeel van dit verslag. 
 
Ootmarsum, 1 februari 2021. 
 
Het bestuur van de Molenstichting Oude Hengel Ootmarsum, 
 
 
 
R.C.M. Barenbrug, voorzitter  D. Alting, secretaris 
(was getekend)   (was getekend) 
 
 
 
 
W.J.P. Klaas, penningmeester  J.T.G. Scheffer 
(was getekend)   (was getekend) 
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Financiële verantwoording   
 
- Balans op 31 december 2020 
- Verlies en winstrekening over 2020 
- Algemene toelichting 
- Toelichting op de balans 
- Toelichting op de verlies- en winstrekening 
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1.  Algemene toelichting op de balans en verlies en winstrekening. 
 
1.1 Algemeen. 
 
De Jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine 
rechtspersonen. (RJk C1, kleine organisatie zonder winststreven) 
 
1.2 Waarderingsgrondslagen. 
 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 
grond van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 
balansposten anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde. Alle bedragen zijn in euros. 
 
Materiele vaste activa. 
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijzen, verminderd 
met afschrijvingen die tijdsevenredig berekend worden op basis van de geschatte 
economische levensduur van de betreffende activa. 
 
Vlottende activa. 
Indien noodzakelijk geacht wordt op vorderingen een voorziening voor niet-inbaarheid in 
mindering gebracht. Overige vlottende activa worden gewaardeerd tegen historische 
kostprijzen. 
 
Saldo baten en lasten (saldo winst en verlies) 
Het saldo baten en lasten wordt bepaald door het verschil tussen de totale baten en de 
totale lasten te berekenen. 
 
Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
Baten worden slechts opgenomen voor zover deze op de balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke lasten die hun voorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opstellen van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 
 
De afschrijving op materiele vaste activa wordt berekend middels lineaire afschrijving (vast 
percentage aanschaffingswaarde) op basis van de verwachte economische levensduur. 
Boekwinsten en verliezen bij de verkoop van materiele vaste activa worden in het resultaat 
verwerkt. 
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2. Toelichting op de balans. 
 
Inventarissen. 
Onder inventarissen is het geheel opgenomen van artikelen die een verwachte economische 
levensduur hebben van meer dan een jaar. In 2020 werden een camera en WLAN repeater 
en een computer ten behoeve van de nieuwe secretaris  aangeschaft. De oude 
balanswaarde plus de aanschaffingen maken een totaal van 2235, 34 waarop 1036,06 is 
afgeschreven. Dit maakt een nieuwe balanswaarde van 1199,28 euro. 
 
Kas. 
Doordat aan bezoekers een gift wordt gevraagd en verkopen van meel plaatsvinden is het 
onvermijdelijk dat er met contant geld wordt gewerkt. Dit wordt doorgaans zo spoedig 
mogelijk op de bankrekening gestort of verrekend met aanschaffingen die (veelal) door de 
voorzitter zijn gedaan. In het kassaldo is per ultimo 2020 met name het bedrag aan 
wisselgeld opgenomen. 
 
Bank. 
Het bedrag toont het saldo op de RABO bankrekening per 31 december 2020. 
 
Eigen Vermogen 
In het Eigen Vermogen is het resultaat over 2020 verwerkt. Tevens is hierin het restant van 
de onderhoudsreservering opgenomen die aangelegd was ten behoeve van de vorige 
eigenaar. Het onderhoud dat betaald zou worden uit deze reservering is uitgevoerd en 
betaald. Het doel van de stichting is om zo veel mogelijk van het eigen geld aan te wenden 
voor het onderhoud van de molen en het is om die reden niet nodig om zonder duidelijk 
doel een nieuwe reservering te openen. 
 
Crediteuren. 
De kortlopende schuld is een uitstaande schuld aan de voorzitter (R. Barenbrug) die een 
aantal verwervingen en het abonnement op de software van Microsoft heeft voorgeschoten. 
 
 
 
3. Toelichting op de Winst en Verlies rekening. 
 
Afschrijving inventarissen. 
Over 2020 is het restant van de aankopen uit 2017 afgeschreven plus 20% van de 
aanschaffingen in 2018, 2019 en 2020. Deze bedragenwaren respectievelijk 497,65 euro, 
451,51 euro, 51,31 euro en 35,59 euro waardoor in totaal 1036,06 werd afgeschreven. 
 
Onderhoudskosten molen 
Het onderhoud ten bedrage van 7.957,07 euro dat vanuit de reservering werd betaald is hier 
niet zichtbaar. Wel zijn hierin opgenomen de reparatie van de zeilen ten bedrage van 302,50 
euro en kosten voor middelen ter bevordering van kleine reparaties, schoonmaakmiddelen 
vuilstort, etc. 
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Energielasten. 
Kosten voor verbruik van energie. Het maandbedrag was in 2020 27 euro en is licht naar 
boven bijgesteld naar 29 euro voor 2021. 
 
Contributies en abonnementen. 
Lidmaatschap van de Hollandsche Molen en het Ondernemersfonds Dinkelland. 
 
Website en PR. 
Hierop de kosten van de glasvezelverbinding en wat reclamehouders.  
 
Bestuurskosten. 
Hierop een afscheidscadeau voor de scheidende secretaris, een aardigheid voor de 
molenmakers, kosten van lamineren en het jaarabonnement op de Microsoft software. 
 
Financiële lasten. 
De kosten van de bankrekening en het boekhoudprogramma. 
 
Overige kosten. 
Er zijn vrijheidsvlaggen aangeschaft en desinfecteermiddelen ivm de corona ontsmettingen. 
 
Ontvangen donaties. 
Er werden een drietal donaties ontvangen waarvan er twee in de categorie zeer gul vielen. 
 
Ontvangen toegangsgelden. 
Ontvangsten in contanten aan de deur en uit rondleidingen. 
 
Opbrengsten uit verkoop. 
In de molen werd meel verkocht dat door onze vrienden in Lattrop werd gemalen. De 
verkoopopbrengsten zijn verrekend met de kosten van aanschaf. De opbrengst was in 
werkelijkheid wellicht iets gunstiger, maar in een enkel geval werd deuropbrengsten en 
verkoopopbrengsten gezamenlijk verrekend.  
 
Eindresultaat. 
Het saldo op de Winst en Verliesrekening over 2020 is een winst van 1025,95 euro die is 
bijgeschreven bij het Eigen Vermogen.  


